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 دائرة التربية والتعليم
 نورهتــ     امرييكه

 هـ1437ذي احلجة احلرام  -ساالهن امتحان 
 الدرجة الثامنة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 دستخط حاصل كيدا Marks موضوع

   25 مقدمة
   15 حفظ القرْان
   10 حفظ االدعية

   25 هالفق
   25 االخبار
   15 املوعظة

   15 احلكم
   20 االنشاء

   150 مجلة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ( 20مقدمة   ) 

نو غم انسس مامت فريضة ؛،واجب ؛، خدا تعاىل عرش ثثر حسني  ص عامام حسني 
 ص عهي حسني نو غم كيدو ؛، ثثنجنت ثثاك  ع منا غم ما رويا ؛،انبياء كرام  ص عامام 

هي  غم كيدو انسس مؤمنني نسس هي غم ما  رض ععا  ملقيني انسس  ص ع ، ائمة طاهرين
ورسو لكك  رضرواليا انسس مامت كرايو، باومنا عاعي سيدنا حممد برهان الدين موىْل 

نا غم ما رويا انسس مؤمنني نسس عجب شان سي حسني ين ذكر كرينسس  ص عامام حسني 
 رواليا، 

ْاثث ين ط ع  ددر مضض  سي  الدين موىْل ْاج ْاثثنا منصوص  ترثثن ما عاعي  سيدنا عايل
 حسني امام ين  ذكر كري ْاثثنو غم كراوي رهيا ؛،  مث  {

 ْمؤمنني نسس عجب شان سي نداء فرماوي رهيا ؛ هك
  عشر  مباركة ما بيسري تاريخ سي عاشوراء نا عن لكك دب  الودت وعظ ما

 حاضر هتاجو
  ثثر نوحه و عوي  ظاهر كرجو ص عامام حسني 
 بيان ما ْاثث عشر  مباركة واسلسس اهبة كراوي رهيا ؛،انسس امي فرماوسس ؛هك  هر
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 ...ْاسال ككهين تياري، ُاهبة انسس ِاسِتعَداع سي ْاؤجو

 "  ككهين مهوضضي تياري ـ  سوطط كرواين ؛ هك...
 ْانكهـ   ما سي حسني ثثر ْانسو نكلسس .. .

 هت واسطسس سوطط تياري كرسو ، 

 مؤمن نسس مجارجو 
 حزن نا كثثرا ثثظظنجو 
 قرضًا حسنًا   ْاثثجو 
 قرْان جميد  دعاؤ  ثثرهجو 
 . . . دعاتو ين زيارة كرجو 
  مؤمن ين مدد كرجو 

 " دعاء كامل ثثرهجو 
 ايك بيان ما فرماوسس  ؛  :  ط ع ْاثث موىل
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واظهروا النوح نوحه نا صاحب جوش كهائي نسس فرماوسس ؛  هك  :   
 يف السماء املالئكة وابكوا منه قتيال بكت علهي والعويل باالبكار واالصيل

نسس روئي  متيطط فجر  انسس سانج  نوحه  انسس عويل نسس ظاهر  كرو ، وه  قـتيل
لو، هج نا   اوثثر امسان نا مالئكة رويا ،  ْاقا  سيدنا حممد برهان الدين 

ناره    سوطط شان سي نوحة  انسس  عويل  نسس ظاهر كرتا ،  سوطط شان سي ْاه  نو
هبرتا ،   ْاج هي   منظر سامنسس  ْاوسس ؛  باواجي صاحب موىل   نو  ،   تو   لرزه 

 ثثيدا   هتئي جائي ؛ ، انسس   ْانسوطط جاري  هتئي جائي ؛ ، 
اهلل هي فرمايو  رسول اهلل  تو  سككلو  وحي سي فرماوسس ؛ ،  انسس  رسول

 وجبت له اجلنة .. ؛ هك من بكى او ابكى او تباكى على ولدي احلسني
هج   شخص مارا فرزند حسني ثثر   روئسس  يا   روالوسس    يا   روؤ هن   ْاؤتو  

 هوئسس  تو   رووا   جيوو   منهـ   بناوسس   تو   اهنا   واسطسس جنة  واجب هتئي ككئي ،
ذر نسس فرمايو ؛ هك   تباكى ين معىن سوطط ؟ ... ،         رسول اهلل هي     ايب

نسس حزن نو  احساس كراوسس انسس هي  سس  روو  هن  ْاؤتو  هوئسس تو   اهنا  دلهج ن
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احساس نسس  رووا   جيوو منهـ  بناوي نسس ظاهر كرسس ،  انسس اهنا  واسطسس  تكلف 
   كرسس  كوشش كرسس ، 

هوسس كوئي انكار كري نسس امي  كظظسس  هك  حسني ثثر سوطط كام رووانو ،   نوحة  نسس 
طط كام ظاهر كروانو ؟  سوطط كام روو  هن  ْاؤتو هوئسس تو رووا جيوو منهـ   بناوانو عويل سو

،  انسس ثثو تانا   زعم سي امي كظظسس هك   ْا   تو   ايك  دهونكك ين  شاكلة  هتئي جائي ؛ ،  
 تو   ْا   مثل نو   كظظنار   رسول اهلل نسس جهتاوسس  انسس يزيد نا  زمرة ما هتئي جائي ؛ ، 

اسس حسني ثثر روناراؤ ! نوحه  نسس عويل نسس ظاهر كرناراؤ ، حسني ثثر  رووا ما  
رووا جيوو منهـ بناوا ما هج هج كوشش كروي هوئسس تو كرو ،  هي كئي دهونكك 

 نتهي ، ثثاححهو   مكرر   كظظوطط ححهوطط ،   رسول اهلل   هي   فرمايو ؛ ،
هلل كظظي اثثن سككال مدرسة ما، ككهر ما، مسجد ما ْاثث موىْل ين نداء نسس " لبيك يا عاعي ا

تياري كري رهيا ؛، خاصة عباع  اظهار النوح و العوي  كري رهيا؛، خدا تعاىْل مهنسس 
نا غم ما هزارو انسو سي روا  ص عْاثث موىْل ين هداية ملابق عم  نا كرنار كرجو، حسني امام 

السالم مهنسس عشر  مباركة كرؤو نصيب  نا نا ساهتسس عار ص عين توفيق علاء كرجو، حسني 
 كرجو،
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  نو غم انسس مامت باقي ؛، حسني امام نا داعي ص عخداتعاىْل جهاطط لكك حسني امام 
الداعي االجل سيدنا و موالناابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين ين 

 يف نسس تا روز قيمة لكك   دراز انسس دراز كرسس. ْامنيعمرشر

 ميدمة نسس ثثرهو جواب لكهو
 2 هي سوطط نداء فرماوي ؛ ؟  ط عسيدنا عايل ددر مضض  سي  الدين  (1

-------------------------------------- 
--------------------------------------  

 2 ككهين مهو ي تياري سوطط كروا ين ؛ ْاسال عشر  مباركة واسلسس (2
--------------------------------------  
-------------------------------------- 

 2 نوحه نا صاحب فجر انسس سانج ما سوطط عم  كروا واسلسس فرماوسس ؛؟ (3
-----------------------------------------  

-----------------------------------------  
------------------------------------ ----- 



 1437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الدرجة الثا منة

7 

 

هر شان سي نوحه و عوي  ظاهر كرتا انسس هج   ر ضسيدنا حممد برهان الدين  (4
 2 شان سي ْاه نو نعره هبرتا، هي منظر ياع كرئيسس ؛ تو سوطط هتائي ؛؟ 

-----------------------------------------  
-----------------------------------------  

  4ثثر روا متعقق سوطط فرمايو؛؟   ص ع هي امام حسني صقعرسول اهلل  (5

-----------------------------------------  
-----------------------------------------  
-----------------------------------------  

 1باركة ين جمالس كهاطط عيد فرماؤسسس؟ عشر  م  ط عْا سال امام حسني نا عاعي  (6

-----------------------------------------  
 2كون شخص يزيد نا زمرة ما هتئي جائي ؛  ؟   (7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هج عنو ما متيطط عشر  مباركة ين وعظ ما ْاؤسو هي تاريخ نسس كيقندر ما نشان  (8
  2كرو،

 
 
 
 
 

 
 

 3يطط  سوطط عملو كرسونا غم ما متارا ْانسوطط  نكلسس هت واسطسس متص ع(  حسني امام 
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  (15) حفظ القرْان اجمليد 

 
  10     دس ْاية مكمل كرو . ْايات  نسس خايل جككه ما لكهي    missingسورة الطارق  ين : 1
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النجم    0َو َما ادرك ما   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    0والَسَماِء َو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  0فلينظر االنسان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلق          0ان  كل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ملا عليها حافظ        0
يوم تبلى    0اهن  على رجعه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0خيرج  من بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والترائب    0من ماء دافق  

 0وال    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فما له  من قوة   0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 5  : كامل ) الف(  ينْ اية  نسس كامل ) ب ( ين سورة  نا شروع ين ْاية ساهتسس مالؤ.2

 ب       الف 
   والسماء ذات الربوج    .ان يوم الفصل كان ميقاتا1
 ال اقسم  هبذا البلد    . قلوب يو مئذ واجفة 2
 عم يتساءلون      . فك رقبة 3
 والضحى    .اهن هو يبدئ و يعيد4
  والزنعت غرقا      . فاما اليتيم فال تقهر5
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  (10االدعية )حفظ 
 5      خايل جككه مكمل كرو:: 1

 
َو  _______َوِاْخـَواِنَنا َوَاَخـَواِتَنا   _________َو _________َاللَُّهمَّ َوَجِمْيُع َمْن َكاَن ِمْن 

َفَاْحِسِن  ________ ________َوَسـاِئِر َاْهِل الدَّْعَوِة ________َوُمَعلِِِّمْيَنا ْالُعُلْوَم  ________
  .__________  َما َكاَن ِمْن  ______ِبِهْم  _______اللَُّهمَّ  ِاَلْيِهْم 

 
 5    قنوت الفجر   شروع سي   " بالكافرين  ملحق  "  تك لكهو.  :2

  
 
 

 
 
 

  



 1437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الدرجة الثا منة

11 

 

 (25)الفقه
 5لككاؤ.   ثثر نشان صحيح  جواب :  1

 
 سونا  انسس ححاندي نسس  جهنم ين اكك سي تثثاوي، كوين ثثيشاين ثثر دام ديوا ما اؤسسس .1

  اداء هنيطط كرسس. ع مهج نذر املقام  

 هج مال خزانة كرسسس انسس زكوة هنيطط اداء كرسس 

 هج صلة االمام اداء هنيطط كرسس 

  ؛؟ سوطط بسس ححيز نسس نا ثثسند كيدي هي صائم واسطسس ع م امام جعفر الصادق  .2

 نسس    انسس سـسيت  نيند 

 نسس  سونككهوا     انسس خوشبو   داتن 

 ما دوبكي لككاوا نسس انسس ثثاين    سونككهوا   خوشبو 

 ُخمس يعين ؟   .3

  كمائي يا غنيمة(profit) نو ثثانححمو حصة 

 ماوسسثثانحح ورس ما هج ك 

 مناز  ين  قتثثانحح و 

 كيو عمل خدا تعاىْل نا غصة نسس دور كرسس ؛؟  .4

 اهلل ين تقوى انسس زكوة نسس اداء كرؤو 

 مناز ين ثثابندي كرؤو 

   روزه   كرؤو 

 مال ين زكوة نسس امام سي ححهثثاؤو سوطط ؛ ؟ .5

 حنس ؛ 
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 نفاق ؛ 

 ناثثسند ؛ 

 
 

سي هج نسس ديكهي نسس مناز هتائي ؛ هت نسس ثثنسيل سي هلكو رنكك رشهت دار نا نامو ؛، امها  15نيححسس لكهيال :   2
 (5كرو.  )

 
 

 
 (10)       نا جواب لكهو: ثثانححكوئي هبي  :3

 خدا تعاىْل هي انتقام  ين جككه سا واسطسس بناوي ؛؟ الف(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ككهر  نا مهوضضا  ثثر كونا كونا طرف سي زكوة الفطر اداء كروو  واجب ؛؟ ب(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 كونو حق ؛ انسس هي كـئي طرح اداء كرسس؟ ُخُمس ج(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ك مهينه هتئي جائي تو اهنا  كوئي شخص امي خيال كرسس هك ميطط ْاجسس نكليس يا كالسس نكليس حىْت هك اي د(
         روزه نو سوطط حكم ؛؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
         كيا كيا عمل نا سبب روزه فاسد هتئي جائي ؛؟ ه(   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؟          ة سوطط ؛كوئي شخص شهر اهلل نا روزه جاين جوئي نسس ححهوري دسس تو اهين كفار و(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (5)  ح يا غلط لكهو:: نيححسس لكهيال مجلةؤ  نا سامنسس  صحي4
 

 سفر ما روزه كرسس تو هي روزه ككنائي ؛.            ا( 
 هي سككال  صلعين وات هن ماين نسس ايك قوم هي سفر ما روزه هن ححهوٌرا  تو ْاثث  صلعرسول اهلل       ب( 

 نو نام "عصاة" ثثارو.               
 جائز ؛.وال نا ثثظظلسس سفر كرسس نو اهنو روزه كوئي شخص شهر اهلل ما ز     ج(

 دن رهواين نية كرسس تو هي روزه ثثورا كري سكسس. 10كوئي شخص سفر كري كوئي جككه       د(
   ساسو سـسرا يا دودهـ  ين قرابة واال نسس ديكهي نسس روزه نسس متام كري سكسس ؛.         ه(
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 (25)الخبار  ا
 10        لككاؤ.  ثثر  صحيح  جواب  1

 ائمة طاهرين نا استتار بعد كيا داعي ثثظظلي وار مصر ثثدهارا ؟ .1
  رضسيدنا حممد برهان الدين 

  رضسيدنا طاهر سيف الدين 

   رضسيدنا يوسف جنم الدين 
هي اجلامع االنور نا تعمري ين خدمة ما كيا موىْل  ين شان ين   رضالداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين  .2

 ذكر فرماوي انسس دعاء مبارك فرماوي؟

  قسموالنا بدراجلمايل 

   ط عمفضل سيف الدين  سيدنا عايل قدر 

  رضسيدنا القاضي النعمان 

 هي كـئي خري ين رسم كيدي؟ قسسيدي عبد القادر حكيم الدين  .3

 سبيل االنور 

  الربكةسبيل اخلري و 

 سيفي بركات 

 هي كيا ورس ما حج كيدي  ؟   رضسيدنا طاهر سيف الدين موىْل  .4

 1355هـ 

 1365هـ 

  1375هـ 

 هي  مصر ما كيا صاحب نا قبة بنايا ؛؟   رضسيدنا حممد برهان الدين موىْل  .5

 قس موالنا قائد جوهر 
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 رض سيدنا املؤيد الشريازي 

  قسموالنا مالك االشتر 

 

 2نا زمان ما كو هي فتنة كيدي انسس هي لعني نو سوطط بداجنام هتيو؟ رضشاه سيدنا داؤد بن قطب  (2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نسس الهور ثثدهاروا ين عرض كيدي  رضهي سيدنا داؤد بن قطب شاه  رضسيدنا الشيخ ْادم صفي الدين (2

 2   هت وقت ْاثث هي سوطط فرمايو؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2 هي مؤمنني ين حاجة روائي واسطسس سوطط عمل كيدو؟ قسسيدي باوا مالخان صاحب  (3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط عانسس ْاثث نا منصوص سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىْل رض سيدنا حممد برهان الدين  (4
 2  مؤمنني ين حاجة روائي انسس خريخواهي واسطسس سوطط سوطط عملو فرمايا  ؛ ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نا بعد سوطط معجزة ظاهر هتيو؟حافظ القرْان هتا،ْاثث نا وفاة  رضسيدي عبدالقادر حكيم الدين  (5
       2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   ن جميد ين بركة مهيشه ثثظظنححيت رهسس اهنا واسطسس متيطط سوطط عمل كرو ححهو؟متنسس قرْا (6

        1 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نا  رض زمان ما انسس ْاثث نا منصوص سيدنا حممد برهان الدين ْاقا  نا رضسيدنا طاهر سيف الدين ْاقا  (7

      ين ذكر كرو. (4)ححار زمان ما هج تعمريات هتئي امها سي 
    4 

 نا زمان ما رض سيدنا حممد برهان الدين  نا زمان مارضسيدنا طاهر سيف الدين  
1   
2   
3   
4   
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 (15)املوعظة  
 4       لككاؤ.  ثثر  صحيح  جواب 

 استغفار ين توفيق اهلل سبحاهن طرفسي سوطط ؛؟ .1

 مهويت نعمة 

 عظيم احسان 

 رمحة ين قسم 

 واجبات نا ساهتسس كفارة الذنوب اداء كروا سي .2

 اميدو ثثوري هتائي ؛ 

 ككناهو منجائي جائي ؛ 

 مال ثثاك هتائي ؛ 

 هي هر ليلة اجلمعة سوطط خري نا عمل طرف دعوة فرماوي ؛؟ ط ععايل قدر موىْل  ناسيد  .3

 ذبيحة كرؤو 

 روزه كرؤو 

 قرضا حسنًا   ْاثثؤوو 

 ْاثثسسس. ________متيطط قرضًا حسنا ْاثثسو تو خدا تعاىْل متنسس  .4

 بركة ْاثثسسس 

 ككوناككون ْاثثسسس 

 دبل ْاثثسسس 
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    6     مجلة متام كري نسس لكهو. :5
  نا ككـناه نتهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وه شخص ين مثل ؛ هك هج الف(

 سـسيت كرسس كيم هك  اككر هي شخص ميطط وه مرد نسس ثثسند نتهي كرتو هك هج دنيا نا امر ما ج(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فرمايو ؛ هك  افضل نسس عهي ويثثاريو نسس منع م د( امري املؤمنني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 15     احلكم

متيطط هي ْا سال هج ْايات احاديث انسس اكاليم ثثٌرها ؛ امها سي كوئي هبي ايك ْاية حديث انسس  (1
 9       كالم لكهو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْاية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحديث : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 6        سؤال نا جواب لكهو. (2

 هي سوطط فرمايو ؛؟ ع منيك ساهتي انسس بد ساهتي نا باره ما امرياملؤمنني الف(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والدين نا باره ما خدا تعاىْل هي متنسس سوطط حكم كيدو ؛؟ ب(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هي متنسس مهوضضا انسس ناهنا ساهتسس سوطط سلوك كروا نو حكم فرمايو ؛؟  صلعرسول اهلل  ج(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (20االنشاء )
 10            ين شهادة لكهو ص ع  امامحسني 

 ________________________________   مشر ْايو لعني 
_____________________________________ __ 
_____________________________________ __ 

__________________________________ _____ 
____________________________________ ___ 
____________________________________ ___ 
___________________________________ ____ 
___________________________________ ____ 
___________________________________ ____ 

 سس جدو كري ناكهو، ياحسنين بدن  اطهر سي  مباركماهتا 
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  5  لكهو اهنا سامنسس منو نا وىْلمنيححسس كلمات ثثنجنت ثثاك ما سي كيا صاحب ين شهادة ما ْايا ؛، هي 

 )_______________(                     حنوط نا ححار حصة كيدا1 

 )_______________(                                    بطخو دامن ثثكري نسس ْاواز كروا الككا 2

 )_______________( متيطط رسول اهلل ين قرب ثثر دعاء كرو خدا متاري ماطط نسس شفاء ْاثثسس3

 )_______________( ثثكارا مارا استاذ مارا ككيا جربئيل 4

 )_______________(                                                           لككن ما كليجة نا هبتر تكرا نكال                               5
 )_______________(                                                     بيوسس ازيل جورا ككلسس الككي نسس ككهنا رويا    6
 )_______________(                  لعينة جعدة ككهر ين دمشن هيت    7
 )_______________(                اسس عباع اهلل اهتو مناز نو ودت هتيو ؛  8
 )_______________(                  خري خوشبو سونككهي لؤو ميطط هي بيوسس نو ا 9

 )_______________(                 زينب هي  دهي نو ثثيالو اهتاوي ليدو   10
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 5                      نسس  ترتيب مطابق منرب كروين شهادة ياد كري نيححسس نا واقعات  ع صحسنيامام   

 

 بيسري حمرم احلرام حسني امام نا ككهورا كربالء ما ححلتا ححلتا ركي ككيا

 عاشوراء ين فجر هتئي حسني نو ككهر هرو هبرو ؛، بسس ثثهر ما فاطمة نا ككهر ما اهتارسس جنازه نكال  

 سامتي تاريخ سي ثثاين بند هتيو

 كروا واسطسس ثثدهارا، نص نو تاج علي زين العابدين نا ماهتا ثثر ثثهنايو حسني خيمة ما حرم نسس وداع 

 شهادة ين ككهري ْاوي ككئي، جربئيل فرشهت ين مجاعة لئي نسس ثثدهارا

 لعني مشر ْايو ثثوهتي ححهري هاهتـ  ما ؛

 بدن اطهر سي ماهتا مبارك نسس جدو كري ناكهو

 ككذاريعاشوراء ين رات حسني هي بندككي ما 

 حسني نا اصحاب سككال فداء هتئي ححكا اهل بيت نو وارو ْايو

 جربئيل كظظسس ؛ خدا ين مرضي هي ؛ هك ْاثث شظظيد هتئي جاؤ
 

 


